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1 Inledning 

I uppsatsen ämnar jag att undersöka en barnlitterär roman av Tove Jansson. Verket jag har 

valt är en del av Janssons muminskrifter och heter Muminpappans memoarer (1968). 

Romanen utkom första gången 1950, då under titeln Muminpappans bravader. Berättade av 

Honom Själv och var Janssons tredje muminverk. Några år senare gavs en nyrevision ut, och 

ytterligare några år efter det kom den slutgiltiga versionen. I min uppsats fokuserar jag på 

denna slutgiltiga version av muminpappans memoarer, de övriga utgåvorna kommer dock att 

kort kommenteras längre fram.  

   Min avsikt med uppsatsen är att analysera Muminpappans memoarer bland annat med hjälp 

av berättartekniska begrepp. Jag kommer också att undersöka den tidigare forskningen kring 

verket och ifrågasätta vissa påståenden som gjorts angående romanens övergripande tematik 

och författarens bakomliggande syften.  

   Inledningsvis tas den tidigare forskningen upp. Jag fokuserar främst på utvalda delar ur 

forskningen, vilka tas upp mer omfattande längre fram i uppsatsen. Romanens handling samt 

de tidigare versionerna nämns kort. Verkets metatextuella inslag och Tove Janssons 

ekonomiska användning av sina karaktärer presenteras, liksom intertexter och anspelningar på 

olika litterära genrer. Växlingen mellan det moderna och traditionella framställningssättet 

analyseras, och slutligen undersöks den övergripande tematiken i verket där det parodiska 

inslaget kontrasteras mot det underliggande temat. 

 

 

2 Tidigare forskning 

Det finns ett ganska omfattande material att utgå från kring Tove Jansson och hennes litterära 

produktion. Bland annat står två akademiska avhandlingar att finna med Jansson och hennes 

verk som utgångspunkt: Boel Westins Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld (1988) 

och Agneta Rehal-Johanssons Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och 

muminverkets metamorfoser (2006). Jag återkommer till dem. 

   Utöver avhandlingarna återfinns bland annat verk som främst fokuserar på analytisk 

psykologi, och där främst på Jungs arketyper, vilka appliceras på Janssons romaner och 

noveller. Irma Müller-Nienstedts Farväl till Mumindalen (1997) är ett sådant exempel.  

   Litteratur som behandlar Tove Janssons författarskap och liv är kanske det mest vanligt 

förkommande material som finns att tillgå. Några exempel på texter av biografisk karaktär 

som vidrör både muminverk och Janssons vuxenlitteratur är den populärvetenskapliga Vägen 
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från Mumindalen: En bok om Tove Janssons författarskap (1984, originaltitel Moominvalley 

and beyond) av W. Glyn Jones, Tordis Ørjasœters Möte med Tove Jansson (1986, originaltitel 

Møte med Tove Jansson) och Boel Westins omfattande verk Tove Jansson: Ord, bild, liv 

(2007). Birgit Antonsson har fokuserat på Janssons verk vilka efterföljer böckerna om 

mumindalen i Det öppna och slutna rummet: Om Tove Janssons senare författarskap (1999).  

   Enligt Rehal-Johansson (2006, s. 16) finns ett gediget material kring Jansson och hennes 

verk i form av tidnings- och tidskriftartiklar, på grund av tidsbrist har jag dock inte ägnat 

någon uppmärksamhet vid material i artikelform. Någon större vikt läggs inte heller vid 

litteratur av huvudsaklig biografisk eller psykoanalytisk karaktär då det inte är relevant för 

min uppsats.   

   De akademiska avhandlingarna, vilka nämndes tidigare, är för mig av störst intresse. Boel 

Westins avhandling från 1988 är enligt Rehal-Johansson ”den ojämförligt största och 

viktigaste undersökningen av muminverket” (s. 17), dittills vill säga. Westin undersöker bland 

annat även Janssons tidigaste författarskap, samt hennes alster som skämttecknare och 

bildkonstnär. Westin fokuserar på originalversionerna av muminverken och revisionerna 

nämns endast mycket kort. En analys av Muminpappans bravader. Berättade av Honom Själv 

(1950) återfinns i Westins avhandling, men eftersom jag själv fokuserar på slutversionen 

kommer jag inte att lägga någon större vikt vid Westins analys. Vissa delar i originalet och 

slutversionen är dock identiska, och jag kommer därför bland annat att nämna de 

intertextuella paralleller Westin gör i sin avhandling mellan originalversionen av 

muminpappans bok och olika litterära genrer. 

   Agneta Rehal-Johanssons avhandling från 2006 är kanske den hittills utförligaste 

behandlingen av muminverken och innehåller analyser av både originalversioner och 

nyutgåvor. Avsnittet i avhandlingen vilket behandlar Muminpappans memoarer är omfattande 

och innehållsrikt. Rehal-Johanssons analys är främst en komparation mellan de olika 

utgåvorna, från Bravaderna till Memoarerna. Men hon lyfter även fram en mängd andra 

aspekter i texten och ett flertal av hennes resonemang kommer att diskuteras senare i 

uppsatsen.   

 

 

3 Inledande kommentarer om verket 

I detta avsnitt presenteras Muminpappans memoarer. Handlingen beskrivs i korthet och de 

tidigare utgåvorna av samma verk nämns.  
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3.1 Handlingen 

Janssons muminverk Muminpappans memoarer (1968) handlar, som titeln beskriver, om just 

muminpappans minnen, hans barndom, liv och äventyr fram till den dag han träffar 

muminmamman (som vid den tidpunkten givetvis inte är någon mamma, utan enbart ett 

mumintroll). Verket är uppbyggt med en omslutande ramberättelse där mumindalen 

introduceras och dess karaktärer presenteras för läsaren i början av romanen. I ramen 

motiveras även uppkomsten till skrivandet av pappans memoarer. Muminpappan har dragit på 

sig en förkylning och drar sig tillbaka till sitt sovrum för att tillfriskna och tycka synd om sig 

själv. Pappan känner sig förargad över att ingen i familjen vet varför salongsprydnaden av 

sjöskum är så viktig för honom. Muminmamman blir föremålet för muminpappans irritation 

och det framkommer att denna egentligen ligger i det faktum att ingen i familjen verkar ha 

någon kunskap om hans förflutna ungdomsår. Som den sympatiska och omhändertagande 

karaktär muminmamman alltid är, föreslår hon att muminpappan skriver ner sin historia: 

 

Mumintrollets mamma satt och tittade på honom [pappan] en stund. Sen sa hon: 

Vet du vad, jag hittade ett stort skrivhäfte när jag städade vinden häromdan. Tänk 

om du skulle skriva en bok om din ungdom?  

   Pappan sa ingenting men han slutade hosta.  

   Det skulle passa så bra nu när du ändå är förkyld och inte kan gå ut, fortsatte 

mamman. Kallas det inte memaorer eller någonting när man skriver om sitt liv?   

   Nä, memoarer, sa pappan. (s. 7) 

 

I efterföljande del av romanen påbörjas den inneslutna berättelsen, och muminpappan tar över 

berättarrollen. I muminpappans företal till sina egna memoarer finns en högst påtaglig jag-

berättare i en fiktiv berättarsituation, företalet börjar som följer: 

 

Jag, mumintrollets pappa, sitter ikväll vid mitt fönster och ser lysmaskarna brodera 

hemliga tecken därute i trädgårdens sammetsmörker.  

Förgängliga krumelurer av ett kort men lyckligt liv!  

   Familjefader och husägare ser jag med vemod tillbaka på den stormiga ungdom 

jag nu går att beskriva och memoarpennan darrar tveksamt i min tass. (s. 9) 

 

Läsaren följer därefter ömsevis muminpappans fiktiva skrivande i ramberättelsen och 

handlingen i den inneslutna berättelsen som ger en bild av hans barndom och äventyrliga 

ungdomstid.    
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   Muminpappan är föräldralös och upphittas liggande invirad i tidningspapper i en simpel 

torgpåse utanför ett hittebarnshus för mumintroll. Han blir omhändertagen av husets 

föreståndare, hemulens moster, och vantrivs snart i barnhemsmiljön. Muminpappans missnöje 

med situationen och hans starka äventyrslystnad driver honom till att rymma från 

institutionen, och snart träffar han sina blivande ungdomskumpaner: Fredrikson, Joxaren och 

Rådd-djuret.  

   Muminpappans memoarhandling avbryts med jämna mellanrum och återgår till 

ramberättelsen, där muminpappan inte längre är någon ungdom utan mumintrollets pappa. I 

ramen finns även mumintrollet, Snusmumriken och Sniff som alla lyssnar till pappans 

memoarer och i avbrotten diskuterar de tillsammans vad som skett så här långt i berättelsen.  

   I den inneslutna berättelsen stöter muminpappan och hans tre ungdomsvänner på olika faror 

längs vägen de färdas på och är med om diverse äventyr. De möter bland annat den 

skräckinjagande Mårran, den enorma dronten Edward, råkar utför en hiskelig storm på havet 

och så vidare. Så sakteliga får muminpappans tre vänner annat att tänka på än att äventyra: 

Fredrikson blir uppfinnare, Joxaren träffar Mymlan och Rådd-djuret gifter sig med Sås-djuret. 

Ensam kvar står muminpappan och känner sig melankolisk och delvis besviken. I detta 

psykiska tillstånd ger han sig ut i ett förfärligt stormväder och stöter av en händelse på den 

blivande muminmamman, som vid tillfället befinner sig i nöd på grund av stormen. 

Muminpappan räddar henne, memoarerna avslutas och återgår till ramberättelsen, som även 

den kort därefter avslutas.  

 

3.2 Muminpappans memoarer i tre versioner 

Tove Janssons barnlitterära verk Muminpappas memoarer (1968) är, som tidigare nämnts, den 

slutgiltiga versionen av två tidigare utgåvor: Muminpappans bravader. Berättade av Honom 

Själv (1950) och Muminpappans bravader. Berättade av Honom Själv. Nedtecknade av Tove 

Jansson (1956). Som sagt är den omarbetade utgåvan från 1968 föremålet för min analys, och 

jag kommer inte att lägga någon större vikt vid de tidigare utgåvorna då det redan finns 

omfattande forskning kring originalutgåvan och komparationer mellan de övriga utgåvorna. 

Jag kommer dock att presentera alla utgåvor kort nedan med stöd i den tidigare forskningen.  

   Muminpappans bravader. Berättade av Honom Själv utkom 1950 och är den utgåva som till 

innehåll och uppbyggnad mest liknar den slutgiltiga versionen. Vissa skillnader finns dock 

mellan originalet och slutversionen, och enligt Rehal-Johansson är originalet ”en text som 

ännu inte bestämt sig för vad den vill vara – en burlesk, fabulös äventyrsbok för barn med den 
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unge muminpappan i rollen som komisk hjälte eller parodiska memoarer med 

memoarförfattaren själv som främsta måltavla” (s. 302). 

   I utgåvan från 1956 har ett flertal ändringar gjorts av författarinnan. Rehal-Johansson säger 

bland annat att Tove Jansson i upplagan har ”rensat bort det mesta av memoardragen i den 

ursprungliga Muminpappans bravader och, som det verkade, anpassat boken för en publik av 

barn” (s. 288), och vidare: ”I bearbetningen 1956 försvann […] det stilparodiska inslaget helt 

till förmån för en genomfört vardaglig stil och ett enkelt språk” (s. 291). Den omarbetade 

upplagan från 1956 försöker troligen möta den tänkbara kritik originalet fick, vilken 

antagligen riktades bland annat mot den språkliga utformningen. Språket i revisionen från 

1956 är enklare, och Jansson försöker alltså tillgodose den yngre publikens behov. Språket i 

originalversionen och i den slutgiltiga versionen kan istället ses som riktat till en mognare 

publik eftersom det överlag är högtravande och innehåller relativt komplexa formuleringar 

jämfört med både övriga muminböcker och annan barnlitteratur.    

 

    

4 En metaroman med ekonomiska karaktärer 

Det metatextuella temat i Muminpappans memoarer diskuteras nedan. Vidare tas Janssons 

muminlitterära värld upp, och hennes ekonomiska användning av sina karaktärer. 

 

4.1 En metatext 

Ett centralt tema i Muminpappans memoarer är skrivandet. Hela romanen är uppbyggd kring 

skrivande och författande. Muminpappan kommenterar ofta det egna skrivandet och speciellt i 

ramen diskuteras memoarernas utformning och språk mellan karaktärerna. Man skulle kunna 

säga att karaktären muminpappan, genom sitt skrivande, söker efter ett liv som efterliknar 

litteraturen som konstform. Till exempel kan det låta så här mellan karaktärerna då de 

resonerar kring språkliga aspekter i pappans memoarer:  

 

   Pappa, sa mumintrollet. Pratade man verkligen sådär onaturligt på den tiden? 

Döm om min häpnad och lända till fröjd och min inre syn och sånt där.  

   Det är inte alls onaturligt, sa pappan förargad. Tror du man kan prata slarvigt när 

man författar?!  

   Jamen ibland gör du det, invände hans son. Och du låter Rådd-djuret prata 

vanligt.  
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   Äsch, sa pappan. Det är lokalfärgen. Förresten är det stor skillnad på vad man 

berättar om saker och vad man tycker om dem, jag menar – en fundering eller en 

beskrivning är ju nånting helt annat när man pratar och dessutom ska allt detdär 

mest gå på känsla… Tror jag… Pappan tystnade och började bekymrad bläddra i 

memoarerna. Tycker ni jag har använt för ovanliga ord? frågade han. (ss. 44-45) 

 

Muminpappans osäkerhet som författare skiner igenom i citatet. Han har en uppfattning om 

hur skrivandet bör vara utformat men är samtidigt inte helt säker på att han gör rätt. 

Mumintrollet har uppmärksammat att pappan framställer olika karaktärer på olika sätt i 

memoarerna, och pappan är visserligen medveten om detta men kan samtidigt inte riktigt 

förklara varför Rådd-djuret pratar vanligt.  

   Vid andra tillfällen menar pappan att han har vetskap och känsla för vad en bra historia bör 

innehålla: 

 

   Läs mera! ropade Sniff. Hur gick det sen? Försökte dronten trampa ihjäl er?  

   Nästa gång, sa muminpappan mystiskt. Det var spännande, va? Men ser du, det är 

en av knixarna med skriveri att sluta ett kapitel just när det är som hemskast. (s. 86) 

 

Pappan har alltså kunskap om författartekniska knep som till exempel användningen av 

”cliffhanger”-metoden. Han har också kännedom om genremässiga stildrag, och använder sig 

därför av vanligt förekommande inslag i memoarlitteraturen: 

 

   Spöket är bra, sa mumintrollet som låg med täcket upp till öronen. Det ska du ha 

med. Men alla dedär sorgliga känslorna tycker jag är lite onödiga. Det blir så långt.  

   Långt? utbrast pappan sårad. Vad menar du, långt. Det ska vara sorgliga känslor i 

memoarer. Alla memoarer har dem. Jag gick igenom en kris. (s. 120) 

 

Pappan blir sårad av mumintrollets kommentar, och genom att hävda det sorgliga inslaget 

som en given del av handlingen kan han också motivera varför det finns med.  

   Muminpappans memoarer handlar alltså till stor del om skrivande då hela romanen är 

uppbyggd kring just muminpappans fiktiva författande av sina memoarer. Tove Jansson låter 

dessutom inte bara memoardelen av romanen stå för det metatextuella, hon låter även en 

väsentlig del av ramen bestå av karaktärernas dialog kring skrivande och författande.  
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4.2 Ekonomiseringen i memoarerna 

Tove Jansson har skapat en egen litterär värld i och med muminromanerna. I likhet med till 

exempel Honoré de Balzac och Hjalmar Bergman har Jansson skapat karaktärer som 

återkommer i roman efter roman. Jansson återanvänder också platser och ting konsekvent i 

muminverken, vilket Rehal-Johansson har tagit fasta på då hon undersöker Janssons 

konststycke att kontrastera det idylliska mot det karnevaliska (s. 43). ”Karneval” är ett 

begrepp hos Michail Bachtin (Bachtin, [1965] 2007) och kommer hädanefter att användas 

ungefär i betydelsen ”kaos”, dock inte i någon rent negativ betydelse utan istället som en 

kontrast till ”idyll” vilket i stort sett representerar ”harmoni” i det här sammanhanget. Det 

idylliska och karnevaliska är begrepp som både Rehal-Johansson och Westin använt sig av 

och dessa tas upp mer omfattande längre fram i uppsatsen. Enligt Rehal-Johansson använder 

Jansson idylliska ting för att skapa trygghet i kaosartade situationer: 

 

Petroleumlampan, som återkommande figurerar i de senare böckerna, är det 

tydligaste exemplet på hur Tove Jansson i sina senare böcker medvetet arbetar med 

idylliska ting som trygghetstecken. Hon har utvecklat en estetisk teknik, där hon 

utnyttjar just ´trivialmotiv´, ”vardagens välkända rekvisita”, som hon själv uttryckt 

det, för att bryta kusliga scenarier och för att åstadkomma den balans mellan 

”trygghet och skräck” som har blivit muminböckernas signum. (s. 43)  

 

   Janssons muminvärld är i mångt och mycket hennes bestående karaktärer. Mumintroll, 

filifjonkor, hemuler och mymlor med flera återkommer i romanerna och läsaren lär känna 

både de framträdande individernas karaktärsdrag men också de arttypiska egenskaperna hos 

t.ex. filifjonkor, hemuler och mymlor i allmänhet. Med denna ekonomisering behöver 

Jansson inte uppfinna nya karaktärer varje gång en ny roman skrivs, utan hon kan med fördel 

välja mellan de karaktärer hon redan skapat. En hemul kan i en roman helt enkelt vara 

hemulen, medan den i nästa kan vara hemulens moster. Läsaren av Janssons muminverk vet 

redan hur hemuler är i allmänhet. Men Jansson är inte ekonomisk enbart i den aspekten att 

hon låter samma centrala karaktärer (eller individer av samma karaktärstyp) återkomma i 

flera av hennes muminverk, hon använder även sidokaraktärer ekonomiskt i ett och samma 

verk.  

   I Muminpappans memoarer finns flera ekonomiska sidokaraktärer. En av dessa är dronten 

Edward vars enda funktion, vid första anblicken, är att hjälpa muminpappan och hans 

kamrater att få flodbåten Haffsårkestern i vattnet (se ss. 47-49). Men längre fram i romanen 
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dyker han upp igen (se ss. 85-90). Denna gång har hans uppdykande funktionen att skapa 

spänning genom att han kommer med hot om hämnd för en gången oförrätt (hans hjälp vid 

det tidigare tillfället var ofrivillig och obehaglig för honom). Det är dock inte sista gången 

dronten påträffas, ytterligare längre fram i romanen får han återigen ofrivilligt fungera som 

muminpappans och hans sällskaps räddning då han dyker upp i sista sekund och av misstag 

trampar ihjäl monstret havshunden (se ss. 142-144). Jansson skulle givetvis ha kunnat 

konstruera en ny bifigur (så gör hon t.ex. med havshunden) för varje funktion, men istället 

väljer hon återanvändningens metod. Det är en metod vi känner igen från den traditionella 

romanen. 

   Jansson återanvänder även hemulens moster i romanen. Hon figurerar i början av romanen 

som föreståndaren till hittebarnshuset för mumintroll. Efter att muminpappan gett sig av från 

barnhemmet känns också hemulens roll i romanen utspelad. I kapitlet då muminpappan med 

sällskap stöter på Mårran händer dock följande: 

 

   […] Fredrikson tände petroleumlampan för att se efter vem jag hade räddat.  

   Jag är ganska säker på att detta ögonblick var ett av de värre i min stormiga 

ungdom. Ty framför mig på det våta däcket satt ingen annan än – hemulen! Som 

man sade på den tiden: Tablå!  

   Jag hade räddat hemulen. (s. 56) 

 

Jansson använder sina karaktärer skickligt och ekonomiskt. Vid återanvändandet av en 

tidigare nämnd karaktär blir den komiska effekten ofta slående, här fungerar hemulen perfekt 

i sammanhanget. Läsaren känner redan till hennes karaktärsdrag och kan räkna med att hon 

fortsättningsvis kommer att utgöra ett problem för de fyra kamraterna. Det parodiska inslaget 

syns tydligt: pappan har gett sig ut på ett heroiskt räddningsuppdrag men upptäcker för sent 

att han, i misstag, räddat hemulen. Mostern figurerar också i slutet av romanen då Rådd-

djuret gift sig och bjudit in henne till bröllopsfesten (s. 146). Här kommer alltså en försoning 

till stånd som harmoniserar med kravet på ett lyckligt slut. Men det motivet kräver att vi har 

en bakgrund där mostern har funktionen att utgöra ett problem.  

 

 

5 Intertextualitet och anspelningar på olika litterära genrer 

Muminpappans memoarer och originalutgåvan har redan i den tidigare forskningen vid flera 

tillfällen analyserats som en barnlitterär parodi både på memoarlitteraturen och på den 
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klassiska äventyrsromanen. I Vägen från Mumindalen nämns till exempel att det finns tydliga 

paralleller till jagberättelser i romaner av Robinson Crusoe-typen, och till ”gammaldags 

memoarverk” (Jones 1984, s. 44). Även Westin och Rehal-Johansson har uppmärksammat det 

stilparodiska inslaget och har mer grundligt jämfört muminromanen med äldre litteratur av 

memoarkaraktär. Jag presenterar nedan Westins och Rehal-Johanssons iakttagelser angående 

intertexter i det avsnitt som i både Bravaderna (1950) och Memoarerna (1968) kallas 

”Företalet”, för att slutligen framföra min egen åsikt i sammanhanget.    

   Boel Westin (1988) analyserar originalutgåvan Muminpappans bravader vars företal i stort 

sett är identiskt med det som återfinns i 1968-års utgåva. I företalet citerar muminpappan ”en 

annan stor personlighets memoarer”: 

 

”Alla, av vad stånd de än må vara, som har uträttat något gott i världen eller något 

som verkligen tycks vara gott, borde, om de är sanningsälskande och goda, 

egenhändigt skildra sitt liv, likväl ej börja med detta vackra företag förrän de 

uppnått fyrtio års ålder.” (Jansson 1968, s. 9) 

 

Westin gör följande iakttagelse vad citatet beträffar: 

 

Så inleds näst intill ordagrant Benvenuto Cellinis liv Skildrat av honom själv i Ernst 

Lundquists översättning (endast ett ord är struket, nämligen det i sammanhanget 

omöjliga ”människor” efter ”goda”). […] Cellini tjänar som en första motivation 

för memoarskrivandet och det eventuella fabulerandet […]. (s. 200) 

 

Westin drar starka paralleller till Cellinis text och menar vidare att fler kopplingar i företalet 

kan göras till Cellini. Inledningen i muminpappans företal påminner om Cellinis, vilken ”går i 

liknande ordalag” (s. 200) och enligt Westin börjar muminpappan ”som Cellini med en 

eufemistisk skildring av sin härkomst, med de typiska sanningsförskjutningarna och 

utbroderingarna till egen fördel” (s. 200). Även om likheter finns mellan verken finns också 

skillnader. Till skillnad från Cellini är muminpappan föräldralös och upphittas invirad endast i 

tidningspapper, hans härkomst och ”ursprung är omgärdat av mystik” enligt Westin (s. 201).  

   Rehal-Johansson (s. 293) menar att företalet bygger på allmänna klichéer vilka hör 

memoargenren till, men vill ändå lyfta fram de likheter hon har uppmärksammat ”hos en 

annan berömd memoarförfattare och levnadskonstnär, nämligen Giovanni Giacomo 

Casanova”. Rehal-Johansson menar vidare att ”Casanovas beskrivning av sitt liv och ämnet 

för sin bok i Memoarerna skulle nämligen, både vad gäller stil och författarhållning, kunna ha 
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varit hämtad ur ´muminpappans´ företal”. Genom en rad citat hämtade ur muminpappans och 

Casanovas memoarer gör Rehal-Johansson kopplingar mellan de två verken. Hon 

uppmärksammar stödet av äldre en auktoritet, ”klichén med den ödmjuka värderingen av de 

egna gärningarna” och syfte samt uppriktighet i de båda memoarerna. Slutligen gör hon även 

en koppling till ”den diskretion, som bjuder att vissa delar av sanningen förtigs […] hos både 

Casanova och muminpappan” (se Rehal-Johansson, ss. 294-295).  

   Efter egen efterforskning har även jag hittat drag i Muminpappans memoarer som kan 

härledas till en berömd författare. Nämligen till Jean Jacques Rousseaus självbiografiska verk 

Bekännelser (originaltitel Confessions, jag har använt mig av David Sprengels översättning i 

en nyutgåva från 1995). Rousseau berättar, liksom muminpappan i memoarerna, om sitt liv, 

från födelse fram till medelådern.   

   Rousseaus Bekännelser har samma egocentriska drag som återfinns hos den fiktiva 

författaren muminpappan. I den inledande delen av Bekännelser skriver Rousseau följande:  

 

   Jag begynner ett företag, som aldrig ägt någon motsvarighet och som fullbordat 

aldrig skall finna någon efterföljare. Jag vill för mina likar framställa en människa i 

naturens fulla sanning; och denna människa skall vara jag. (s. 13) 

 

Liksom Rousseau har den fiktiva berättaren muminpappan höga tankar om sig själv. Han 

anser att han är av en mer speciell karaktär än gemene man, vilket han tydligt påpekar 

genomgående i sina memoarer. Redan i företalet skymtar bilden av en självgod muminpappa 

fram; ”Det förefaller mig som om jag uträttat en hel del som är gott och ännu mer som tycks 

mig vara gott” (s. 10) och längre fram:  

 

   Jag är skyldig mig själv, min samtid och mina efterkommande en beskrivning av 

vår märkvärdiga ungdom som inte är fri från äventyrlighet. Och jag tror att mången 

vid läsningen därav tankfullt skall lyfta sin nos och utbrista: vilket mumintroll! 

eller: detta är att leva! (ss. 10-11) 

 

Hand i hand med självgodheten finns tankar hos både Rousseau och muminpappan om att 

vara annorlunda, att inte vara som alla andra. Rousseau uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag förnimmer mitt hjärta, och jag känner människorna. Jag är icke skapad som 

någon av dem, jag har sett; jag vågar tro, att jag icke är skapad som någon av dem, 

vilka finnas till. Om jag icke är bättre, så är jag åtminstone annorlunda. (s. 13) 
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Den fiktiva berättaren muminpappan beskriver sin tillkomst i världen och vilken speciell 

betydelse denna haft: 

 

   Emellertid var hemulen som grundat hittebarnshuset intresserad av astrologi (till 

husbehov) och förståndigt nog gav hon akt på de stjärnor som härskade vid min 

ankomst till jorden. De tydde på födelsen av ett mycket ovanligt och begåvat 

mumintroll och hemulen oroade sig alltså för att hon skulle få besvär med mig 

(genier anses ju i allmänhet vara otrevliga men själv har jag åtminstone aldrig känt 

mig störd av det). (s. 13) 

 

För att ytterligare understryka hur annorlunda och ovanlig muminpappan är, återfinns strax 

följande i texten: 

 

   Jag var ett mycket ensamt muminbarn som fallet ofta är med egenartade 

begåvningar. Ingen förstod sig på mig, allraminst jag själv. Givetvis lade jag märke 

till skillnaden mellan mig och de andra muminungarna. Den bestod huvudsakligen 

av deras sorgliga oförmåga att undra och bli förvånade. (s. 15) 

 

Muminpappan är alltså så märkvärdig att han inte ens förstår sig på sig själv. Och Rousseau 

tror sig vara, om inte bättre, så i alla fall nämnvärt annorlunda än alla andra.  

   Det finns dock fler likheter än de egocentriska dragen mellan de två memoarerna. I båda två 

återfinns resonemang angående trovärdighet, Rousseau hävdar sin sanningsenlighet: 

 

Jag har berättat det goda och det onda med samma uppriktighet. Jag har icke 

förtegat något orätt och icke tillagt något gott; och om jag kommit att begagna mig 

av en eller annan likgiltig utsmyckning, så har detta skett för att fylla tomrum, som 

förorsakats av mitt sviktande minne. (s. 13) 

 

Tydliga likheter med Rousseaus resonemang återfinns i muminpappans företal: 

 

   Måtte mina anspråkslösa anteckningar lända alla mumintroll och isynnerhet min 

son till fröjd och lärdom. Mitt en gång goda minne har visserligen blivit lite 

dimmigt. Men med undantag för några små överdrifter och förväxlingar som säkert 

bara höjer lokalfärg och eldighet skall denhär självbiografin bli fullständigt 

sanningsenlig. (s. 10) 
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   Andra, uppenbara, likheter mellan verken är givetvis språket. Muminpappans memoarer har 

ett högtravande språk som saknar motstycke i andra muminverk, och det är förstås ett 

medvetet framställningssätt från författarens sida för att på så sätt efterlikna den äldre 

memoarlitteraturen.  

   Som nämnts har det redan i den tidigare forskningen dragits paralleller mellan 

Muminpappans Bravader och Memoarer, och den äldre litteraturen av memoarkaraktär. Och, 

som sagt, nämner även Rehal-Johansson detta i sin avhandling då hon påstår att 

Muminpappans memoarer bygger på klichéer som hör memoargenren till för att sedan ändå 

påvisa, vad hon anser som, starka likheter med Casanovas Memoarer. Säkerligen kan Rehal-

Johansson, och även Westin, ha fullkomligt rätt då de framhåller likheter mellan 

muminpappans memoarer och Cellini eller Casanova. Men eftersom även jag har funnit 

likheter i memoarerna, i det här fallet med Rousseau, är det kanske mer troligt att Jansson 

gjorde precis det som Rehal-Johansson först menar, nämligen använder sig av allmänna 

stildrag och genrekonventioner i utformningen av muminpappans memoarer, och inte 

specifikt försöker efterlikna någon enskild författare inom genren.  

   Förutom memoarinslaget i Muminpappans memoarer finns även kopplingar till 

äventyrsromaner, vilket tidigare nämnts. Romanen anspelar också på det klassiska 

hjältedramat, på utvecklings- och barnhemstemat. Paralleller kan dras till Charles Dickens 

närmast självbiografiska jagroman David Copperfield, till barnhemstemat i Dickens Oliver 

Twist och till Mark Twains äventyrs- och bildningsroman Huckleberry Finns äventyr. 

Anspelningar på den klassiska, romantiska hjälteberättelsen ses bland annat genom 

muminpappans identitetssökande. Han är föräldralös och ensam i världen och strävar efter att 

hitta sin identitet och framtid. Han är också givetvis memoarernas hjälte, i alla fall enligt sig 

själv, och memoarerna avslutas med det klassiska hjälteheroiska slutet där muminpappan 

räddar muminmamman, vilket senare leder till att de bildar familj tillsammans. Tove Jansson 

låter även muminpappan återkommande använda sig av ordet ”lokalfärg” som härstammar 

från franskromantiken (se t.ex. Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”Chateuabriand”). Till 

utvecklings- eller bildningsgenren hör ofta att protagonisten påbörjar sin utveckling om våren. 

Så börjar också muminpappans resa. Efter barndomens tristess på barnhemmet händer 

följande: 

 

   Men så kom dendär våren som var så viktig för min utveckling. Först förstod jag 

inte att den var avsedd för mig. Jag hörde det vanliga pipandet, surrandet och 
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brummandet av alla som vaknade efter vintern och hade bråttom. Jag såg hemulens 

symmetriska köksträdgård sätta fart och allt som stack upp var skrynkligt av 

otålighet. Nya vindar sjöng om natten. Det luktade annorlunda. Det luktade 

förändring. Jag nosade och vädrade och fick växtverk i benen men förstod 

fortfarande inte att alltihop bara gällde mig. (s. 18) 

 

Enligt Westin (1988) kan man ändå inte kalla muminpappans utveckling för något som 

självklart skulle sammanfalla med den som är typisk för bildningsromanen. Muminpappan är 

redan från starten framställd i en tänkarroll och någon egentlig utveckling sker inte, mer än att 

han tillgodogör sig olika livserfarenheter i samband med sina äventyr (se Westins resonemang 

om memoarberättelsens handlingsförlopp, s. 202).   

 

    

6 Berättartekniken: växlingen mellan det moderna och det traditionella 

I Muminpappans memoarer växlar Tove Jansson mellan det moderna, sceniska uttryckssättet, 

i narratologisk teori ”showing” och det traditionella, summerande eller ”panoramiska” 

uttryckssättet som anspelar på den äldre litteraturens framställningssätt, i narratologisk 

terminologi ”telling”. I och med memoarernas utformning och dess kopplingar till den äldre 

memoarlitteraturen är det ett konstgrepp från författarens sida att använda sig av metoder som 

är mindre vanliga i dagens litteratur. Men verket är inte konsekvent det ena eller det andra och 

det sker ständiga växlingar mellan det moderna och det summerande framställningssättet.  

   Till det summerande hör, att berättelsen sammanfattas av en mer eller mindre synlig 

berättare. Berättaren befinner sig i en situation utanför själva fiktionen och kan därmed också 

kommentera skeendena, fiktionen och dess karaktärer. Ramberättelsen i Muminpappans 

memoarer börjar summerande, och på klassiskt ”det var en gång-vis”: 

 

En gång när mumintrollet var alldeles liten gick hans pappa och skaffade sig en 

förkylning mitt i den allra hetaste sommaren. Pappan ville inte dricka varm mjölk 

med lök och socker och han ville inte gå och lägga sig. Han satt i trädgårdsgungan 

och snöt sig och snöt sig och sa att cigarrerna smakade förfärligt och hela 

gräsmattan var full av hans näsdukar som mumintrollets mamma bar bort i en liten 

korg. (s. 5) 

 

Muminpappans sjukdomstid summeras, dock utan att någon synlig berättare skymtar fram. 

Trots att textavsnittet är summerande, skulle det ändå kunna beskrivas som ”berättarlöst”, en 
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term som normalt brukar kopplas till sceniska inslag (Banfield 2005, s. 396). Historiens 

karaktärer presenteras inte i någon längre mening, men till den saken hör att föregångaren till 

Muminpappans memoarer, nämligen Muminpappans bravader, var Janssons tredje 

muminverk och karaktärerna var därmed redan mer eller mindre kända för läsaren.  

   Ramen är dock inte genomgående panoramisk utan istället är den överlag scenisk. Jansson 

överger den äldre litteraturens vanligt förekommande framställningssätt redan tidigt i 

ramberättelsen och denna övergår till att vara scenisk: 

 

   Pappan låg kvar och var förargad ända tills han somnade. När han vaknade på 

kvällssidan var halsen lite bättre men han var fortfarande förargad. Han ringde i 

matklockan som stod bredvid sängen och mumintrollets mamma kom genast 

uppför trappan och frågade hur han mådde.  

   Jag mår asigt, sa pappan. Men det gör detsamma. Just nu är det mycket viktigt att 

du intresserar dig för min spårvagn av sjöskum.  

   Salongsprydnaden? sa mamman förvånad. Vad är det med den? (s. 6) 

 

Jansson lämnar över till fiktionen och karaktärernas dialog. Ramberättelsen fortsätter att vara 

scenisk, främst innehållande dialog, genom hela romanen och vi befinner oss i vad som i 

verket kan betraktas som realtid. Avsnitten, vilka förekommer som avbrott i den inneslutna 

berättelsen, består alltså av korta sceniska partier med dialog mellan karaktärerna, här 

återfinns även några få partier där vi tar del av muminpappans medvetandeström: 

 

   Hördu pappa, detdär spöket var väldigt bra, sa mumintrollet. Faktiskt. Vi tycker 

allihop att spöket är väldigt spännande.  

   Men pappan gick ner och satte sig i salongen och stirrade på aneroidbarometern 

som fortfarande hängde kvar över byrån. Det var inte en navigationshytt längre, det 

var en salong. Vad var det Fredrikson hade sagt när han fick se muminpappans 

hus? Ser man på vad du har fått ihop! sådär beskyddande. De andra hade inte ens 

märkt att huset blivit högre. Kanske han borde förkorta detdär kapitlet om känslor. 

Kanske det verkade fånigt och inte alls gripande? Kanske hela boken var fånig! (s. 

121)  

 

   I den inneslutna berättelsen, vilken har sin början i muminpappans företal till sina egna 

memoarer, flyttas fokus, och muminpappan får rollen som den fiktiva berättaren. Här återgår 
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Jansson också till det summerande och romanens stil anspelar återigen på den äldre 

litteraturens framställningssätt, och förstås främst på den av memoarkaraktär. 

   Efter företalet tar memoarerna vid. De är uppdelade i åtta kapitel vilka alla börjar med en 

liten överskrift om vad som komma skall och är utformade efter muminpappans 

berättarsituation som det berättande jaget. Memoarerna börjar på samma sätt som företalet, 

muminpappan ger intryck av att vara det berättande jaget, utanför själva diegesen. Han 

befinner sig utanför den framberättade världen och kan på avstånd se tillbaka och kommentera 

det ena och det andra. Han summerar sin barndom och apostroferar läsaren: 

 

Käre läsare, föreställ er ett muminhus där alla rum ligger i ordentliga rader, 

fyrkantiga och målade i en enda pilsnerbrun färg. Ni tror mig inte? Muminhus ska 

vara fyllda av de mest förvånande vinklar och lönnrum, trappor, balkonger och 

torn, säger ni. Inte dethär [Hemulens mosters hittebarnshus]! Och ännu värre; ingen 

fick gå upp om natten för att äta, prata eller promenera! (det var nätt och jämt att vi 

fick kissa!) (s. 14) 

 

Muminpappans berättarposition är dock inte statisk, och han övergår från att befinna sig i en 

fiktiv berättarposition utanför den värld han berättar fram till att befinna sig inuti fiktionen 

och vara det upplevande jaget. Muminpappan har gett sig av ner till havet och för första 

gången ser han sin spegelbild i helfigur genom isen. Han ger sig ut på isen som plötsligt 

brister under honom: 

 

   Jag låg plötsligt till öronen i det kalla gröna havet och mina hjälplösa tassar 

dinglade över ett bottenlöst och farligt mörker. Under tiden seglade molnen vidare 

på himlen som om ingenting hade hänt, alldeles lugna.  

   Kanske skulle en av de hotfulla skuggorna äta upp mig! Det var mycket möjligt 

att han tog ett öra med sig hem och sade till sina barn: Ät nu fort innan det kallnar! 

Det är äkta mumintroll dethär och det får man inte alla dagar! (s. 19) 

 

Muminpappan befinner sig i det berättande händelseförloppet (diegesen) och är här det 

upplevande jaget, tankarna om de hotfulla skuggorna kommer från hans inre medvetande just 

vid det tillfället och är inte en efterkonstruktion från hans berättande jag.  

   Det är dock inte alltid lätt att avgöra huruvida muminpappans kommentarer kommer från 

honom som det upplevande jaget eller det berättande jaget. Ofta känns båda delarna lika 
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troliga. I ett sceniskt parti där muminpappan precis har träffat på en igelkott i skogen och 

konverserar med denna händer följande: 

 

   Såå? sade jag och märkte att jag var hungrig. Vems vackra plats är dethär?  

   Ingens! Allas! sade igelkotten och ryckte på axlarna.  

   Min också? frågade jag.  

   Gärna för mig, mumlade hon och fortsatte med att polera sin filbunke.  

   Men frun är alldeles säker på att denhär platsen inte tillhör någon hemul, frågade 

jag oroligt.  

   En vad? sade igelkotten.  

   Tänk er, den lyckliga varelsen hade aldrig sett en hemul!  

   En hemul har hemskt stora fötter och ingen humor, förklarade jag. […] En hemul 

gör ingenting därför att det är roligt utan bara för att det borde göras och berättar 

hela tiden för en vad man själv borde ha gjort och…  

   Å du milde, utbrast igelkotten och backade in bland ormbunkarna.  

   Nåja, tänkte jag, lite sårad (jag skulle ha haft mycket mer att berätta om 

hemulen). (s. 26) 

 

Meningen ”Tänk er, den lyckliga varelsen hade aldrig sett en hemul!” apostroferar 

läsarna/lyssnarna och kan således ses som en kommentar från muminpappan som det 

berättande jaget, utanför fiktionen. Meningen inom parentes ”jag skulle ha haft mycket mer 

att berätta om hemulen” kan tolkas som både och. Det kan handla om ytterligare en 

kommentar från det berättande jaget, men kan lika gärna handla om muminpappans 

upplevelse på plats, hans inre tankeström, som det upplevande jaget.  

   Memoarernas utformning fortsätter på samma sätt, det sker ständiga och ofta oförmedlade 

växlingar mellan muminpappan som det berättande jaget och det upplevande jaget. Mitt i en 

episod som upplevs som scenisk med både dialog och inre fokalisation kan plötsligt en 

kommentar stickas in som ger upphov till funderingar. Är det kommentarer från 

muminpappans perspektiv som berättare utanför den fiktiva värld han berättar fram eller är 

det i själva verket kommentarer ur hans inre tankeström, där och då? Inte heller blir det lättare 

att tolka dessa vanligt förekommande kommentarer då vissa av dem rentav verkar komma 

från ytterligare en ”berättare”, en extradiegetisk sådan, som vi snarast vill identifiera som den 

verkliga författaren bakom verket, det vill säga som konstruktören av romanen. I 

memoarernas andra kapitel introduceras Rådd-djuret, och då hans namn för första gången 
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dyker upp i romanen återfinns en liten not längst ner på sidan angående Rådd-djur i 

allmänhet: 

 

* Ett Rådd-djur är ett litet djur som råddar, vilket betyder att fnatta omkring med 

stor fart och tanklöshet medan man stjälper ut och tappar så mycket som möjligt. – 

Förf:s anm. (s. 35)  

 

Rådd-djurskommentaren kunde egentligen lika gärna komma från muminpappan som det 

berättande jaget, som det kunde vara den verkliga författarens kommentar. Längre fram i 

texten gör muminpappan, som det berättande jaget, en liknande kommentar, men då sker det i 

den löpande texten: 

 

   Var det där vår middag? frågade jag.  

   Sorgligt nog! utbrast Rådd-djuret. Ursäkta! Man tar så lätt fel i hastigheten! Jag 

blev så upprörd… Men ni ska få gelé istället – om jag bara hittar det…  

   Denna händelse var mycket betecknande för rådd-djur. (s. 53) 

 

Muminpappans inflikade kommentar om vad som är betecknande för rådd-djur styrker tanken 

om att den första rådd-djurs kommentaren kommer från den verkliga författaren bakom 

verket. Om nu muminpappan som det berättande jaget redan en gång förklarat för sina läsare 

vad ett rådd-djur är, är det inte lika troligt att han skulle göra det igen. Tove Jansson är också 

känd för sina metanarrativa kommentarer och kanske har hennes rådd-djurskommentar ett 

bildande syfte. Hennes finlandssvenska läsarkrets behöver knappast informeras om vad ordet 

rådda betyder, medan hennes svenska läsare kanske inte är lika införstådda med ordets 

betydelse, därav en kort förklaring från Janssons sida. Vid ett annat tillfälle i ramberättelsen 

återfinns också en kommentar som skulle kunna komma från en extradiegetisk berättare:  

 

   Du sparkade mig! skrek Sniff med morrhåren på ända.  

   Vad gör ni? frågade mumintrollets mamma och tittade ut genom salongsdörren. 

Är ni lessna för nånting?  

   Pappa läser högt om sitt liv, förklarade mumintrollet (med betoning på sitt).  

(s. 59) 

 

Kommentaren i parentesen kommer knappast från någon av karaktärerna, dessutom känns den 

överflödig i sammanhanget eftersom ordet ”sitt” redan är kursiverat en gång i texten. Tove 
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Jansson är, som sagt, känd för att ofta använda sig av metakommentarer i sina verk och texten 

inom parentes bidrar här endast till att förstärka humorn och möjligen främst för att förminska 

stundens allvar. Mumintrollets kommentar blir kanske lite mindre allvarlig för 

läsaren/lyssnaren om den kommenteras lite kort.  

   Rehal-Johansson (ss. 302-303) ser på slutversionen av muminpappans bok som en roman 

där flera perspektiv av muminpappan presenteras. I ramberättelsen och i form av 

kommentarer i den inneslutna berättelsen finns perspektivet av den mogne pappan. Den unge, 

äventyrlige pappan figurerar i memoardelen och, enligt Rehal-Johansson, finns ytterligare ett 

perspektiv av muminpappan. Nämligen ”den anonyme berättarens i ramberättelsen”. Jag 

håller med Rehal-Johansson om att muminpappan får ett slags porträtt i ramen, men inte av 

någon (vilket är fallet när andra karaktärer ger sin syn på honom) utan av själva 

framställningen, som jag betecknat som ”berättarlös”. Där han ligger i sängen, missnöjd, 

självömkande och krävande, blir det förstås en porträttering, men inte en direkt sådan utan 

bara en indirekt.  

   Muminpappans memoarer är alltså uppbyggd med en omslutande ramberättelse som 

innehåller korta sammanfattande förlopp. Ramen är dock överlag sceniskt framställd och 

innehåller främst dialog mellan karaktärerna. Den inneslutna berättelsen, där muminpappans 

ungdomstid skildras, består av partier som växlar mellan att vara renodlat panoramiska och 

sceniska. I de panoramiska delarna framstår muminpappan som det berättande jaget, han 

befinner sig i en fiktiv berättarsituation och ser tillbaka på sin ungdomstid som han 

sammanfattar och samtidigt flitigt kommenterar och värderar. Men, som tidigare nämnts, 

skiftar den inneslutna berättelsens perspektiv, muminpappan glider över från att vara det 

berättande jaget som talar om händelser till att bli det upplevande jaget i dessa händelser. Och 

mitt i ett parti som upplevs som sceniskt återfinns plötsligt kommentarer som är svårtolkade. 

Kommer de från muminpappan som det berättande jaget, det upplevande jaget eller kanske 

rent av från författaren bakom verket? 

 

 

7 Det parodiska kontra det underliggande temat 

I detta avsnitt diskuteras tematiken i Muminpappans memoarer. Som tidigare nämnts har den 

tidigare forskningen vid flertal tillfällen fastslagit att verket anspelar på den äldre 

memoarlitteraturen och har tydliga parodiska inslag. Jag kommer främst att fokusera på de två 
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avhandlingarnas utsagor om tematiken i verket, för att sedan bidra med mitt eget 

forskningsresultat.  

 

7.1 En bakgrund till det parodiska i den tidigare forskningen 

Tove Jansson bekantade sig redan tidigt med parodin. Enligt Westin (1988, s. 193) skriver 

hon redan under sin tid som student ”en 30-talsdagbok om kamrat- och konstnärslivet” vilken 

är ”skriven som en parodisk romanpikaresk i brevform”. Janssons fortsatta författarskap och 

hennes 30-talsnoveller ”har drag av kåserande parodi”, liksom hennes tidiga skämtteckningar. 

Westin menar vidare att det parodiska inslaget också kan ses i Janssons tidigaste muminverk: 

Kometjakten (1946) och Trollkarlens hatt (1948), medan det i Bravaderna finns 

genomgående.  

   Både Westin och Rehal-Johansson har tagit fasta på det parodiska inslaget i muminpappans 

bok, men de har delvis olika uppfattning om verkets övergripande tematik och 

karaktärsfunktioner. Rehal-Johansson anser att Westin har tagit originalutgåvan på för stort 

allvar i sin analys: 

 

Märkligt nog uppfattar Westin alltså att Tove Janssons löje i Muminpappans 

bravader drabbar en genre, vars konventioner sedan länge försvunnit från 

repertoaren […], medan hon däremot läser de burleska ´bravaderna´ som en 

allegoriskt framställd mognadsprocess och tar den komiske hjältens parodiska 

reflexioner och funderingar över tillvaron på fullt allvar. (s. 288) 

 

Rehal-Johansson har en annan syn än den hon tillskriver Westin, och menar vidare att den 

slutgiltiga versionen inte enbart har muminpappans äventyrliga ungdom och hans bravader 

som centrum för skildringen, ”utan det som de representerar för muminpappan i skrivandets 

nu” (s. 288). Rehal-Johansson anser att verket har fått en sedelärande karaktär som består i 

hur muminpappan ser tillbaka på sitt liv och därmed kan reflektera över sin nuvarande 

situation. Samtidigt anser hon att Jansson ”utnyttjar boken i sin helhet för att för att göra ett 

flerfaldigt ironiskt porträtt av sin muminpappa” (s. 288). Slutligen påstår Rehal-Johansson att 

Tove Jansson ”i denna bok också givit muminpappan en ´egen´ röst på ett sätt som innebär att 

familjeidyllen i mumindalen får ett pris och som också underminerar utsagan i svitens övriga 

böcker” (s. 288). Rehal-Johanssons uttalanden om Tove Janssons motiv och framställning av 

muminpappan blir föremålet för min kritik, då jag anser att hon delvis har tagit en ganska 
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radikal ståndpunkt i frågan och delvis har tagit Janssons bakomliggande tanke bakom verket 

för lättsamt. Jag återkommer till detta vid senare tillfälle. 

 

7.2 Enbart en parodi? 

Under sin undersökning och komparation av de olika versionerna av muminpappans bok har 

Rehal-Johansson kommit fram till att Jansson i slutversionen har vidareutvecklat den 

genreparodiska ansatsen (s. 302). Vidare menar hon att Muminpappans memoarer har ”blivit 

en regelrätt parodisk självbiografi med den avporträtterades karaktär och levnadsöde i 

centrum” (s. 302). Hennes analys av Muminpappans memoarer är genomgående mycket 

fokuserad vid det stilparodiska inslaget, och hennes fokusering känns ibland ganska långt 

dragen. Kan det verkligen vara så enkelt att Tove Jansson enbart har arbetat för att framställa 

sin protagonist på ett sätt som återspeglar honom som en löjeväckande och simpel karaktär, 

eller kan Jansson ha haft ett mer djupgående, underliggande tema som delvis är dolt bakom 

den parodiska skildringen? Jag återkommer till detta. 

   Rehal-Johansson tolkar de karaktärsdrag som författaren gett muminpappan som direkt 

ironiska och menar att pappan inte blir tagen på allvar av någon, inte ens av sin egen familj. 

Rehal-Johansson har visserligen rätt i det avseendet eftersom muminpappan i situation som 

det berättande jaget kan ses som en otillförlitlig berättare. Enligt narrativ teori är den 

otillförlitliga berättaren en dramatiserad berättare som kommer med värderingar eller 

påståenden som läsaren antingen inte tar för givna eller tror på (se till exempel Skalin 1991, 

ss. 122-123). Då muminpappan befinner sig i rollen som det berättande jaget fäller han ofta 

kommentarer som varken läsare eller övriga karaktärer i fiktionen alltid tar på fullt allvar. 

Men huruvida Janssons huvudsakliga syfte var att driva med pappan som karaktär går att 

diskutera. Att muminpappan är en otillförlitlig berättare hör förstås ihop med Janssons avsikt 

att göra parodi på memoargenren, men jag har svårt att tro att hon hade som ändamål att driva 

muminpappans parodiska framställning till den grad som Rehal-Johansson drar den.  

   Rehal-Johansson framhåller hur det parodiska stildraget förstärks i slutversionen av 

muminpappans bok genom en rad citat och exempel. Hon tar bland annat fasta på 

återinförandet av ”retoriska frågor och acklamationer” som ett bevis på att slutversionen fått 

en ”kraftigt förstärkt parodisk karaktär” (s. 292). Vidare menar hon att muminpappan (i 

situation som det berättande jaget) apostroferar en särskild läsargrupp (s. 293). Hon citerar ett 

stycke ur memoarerna där muminpappan börjar en kommentar med ”Käre läsare, i ert eget 

intresse […]” (Jansson 1968, s. 114), och hävdar följande: 
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Ordet läsare står här i singular, vilket skapar en viss intimitet. Lägg också märke 

till det maskulinumböjda ”käre” och artighetsformen ”er” vilket implicerar en man 

av viss ålder och värdighet. Båda detaljerna antyder att muminpappan särskilt 

vänder sig till vissa män. (s. 293)  

 

Att muminpappan skulle apostrofera en viss typ av läsare känns som ett ganska långt draget 

antagande, och snarare en spekulation. Då det redan är konstaterat att verket i stort anspelar på 

memoarlitteraturen är det mer troligt att muminpappan som den fiktiva författaren försöker 

ange en ton som påminner om genren, alltså handlar det om en pastisch-funktion. Lika troligt 

är det att muminpappans retoriska frågor, som också förekommer i form av apostroferingar 

från honom som det berättande jaget, har samma funktion. Att muminpappan skulle vända sig 

till män ”av viss ålder och värdighet” stärks inte i verket i övrigt. Om muminpappan vänder 

sig till någon speciell läsare överhuvudtaget måste denna läsare ändå vara hans son. I företalet 

nämns också mumintrollet två gånger: 

 

   Måtte mina anspråkslösa anteckningar lända alla mumintroll och isynnerhet min 

son till fröjd och lärdom. (s. 10) 

 

Längre fram i företalet riktar sig muminpappan direkt till sin son: 

 

   Du, lilla oförnuftiga barn, som i din fader ser en värdig och allvarsam person, läs 

denna historia om tre pappors upplevelser och betänk sedan att den ena pappan inte 

skiljer sig så värst mycket från den andra (åtminstone inte när han var ung). (s. 10) 

 

Mumintrollet är visserligen av manligt kön, men kan inte betraktas som någon fullvuxen och 

värdig man i det avseende som Rehal-Johansson påstår. Att muminpappan enbart skulle vända 

sig till en viss, manlig läsargrupp stärks inte heller av det faktum att han vid påbörjandet av 

sina memoarer framhåller att ingen annan än muminmamman ska läsa hans alster först, innan 

någon annan får ta del av det: 

 

Du [muminmamman] ska inte tro att man skriver en bok sådär utan vidare. Jag 

kommer inte att läsa ett ord förrn ett helt kapitel är färdigt och först läser jag det 

bara för dig och sen för de andra. (s. 7) 
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   Muminpappans förtroende för mamman, vilken roll och funktion hon fyller för pappan, är 

vad de citerade raderna ska slå fast. Att hon ska framstå som viktig och betydelsefull för 

honom är något jag har orsak att återkomma till, speciellt då Rehal-Johansson är av en annan 

åsikt. Rehal-Johansson menar nämligen att muminpappans tilltal, vilket hon tolkar som riktat 

till en mogen, manlig publik, ”inte enbart [är] ett led i förstärkningen av stilparodin. Det har 

också en annan mycket viktig funktion för det budskap som memoarerna förmedlar” (s. 293). 

Rehal-Johansson har alltså två teser, förutom det stilparodiska i muminpappans bok menar 

hon att slutversionen ändå har vidare syften än att enbart vara ”en mera raffinerad genreparodi 

än originalutgåvan” (s. 302). Jag återkommer till detta.  

  

7.3 Funktionen med åhöraravsnitten 

Rehal-Johansson har tagit fasta på de ändringar som gjorts i slutversionen, i de avsnitt av 

verket där muminpappan läser upp memoarerna för sina åhörare. Återigen anknyter hon till 

förstärkningen av det parodiska och Janssons sätt att framställa sin protagonist i en 

löjeväckande dager. Hon menar att de ändringar Jansson gjort i slutversionen påvisar hur 

muminpappans publik inte alls är speciellt entusiastisk inför hans alster: 

 

Ändringarna i högläsningsavsnitten är också i övrigt inriktade på att framhäva 

åhörarnas och framför allt mumintrollets mycket måttliga uppskattning av 

muminpappans berättarkonst. (s. 306)  

 

Hon tar bland annat upp episoden där mumintrollet uppmärksammar pappans ordval och hans 

framställning av Rådd-djuret i memoarerna (Jansson 1968, s. 44), samt stycket där 

mumintrollet har invändningar mot memoarernas sorgliga del (Jansson 1968, s. 120), och 

menar att dessa avsnitt skulle vara bevis för att mumintrollet och övriga åhörare inte alls 

uppskattar pappans berättelse (se ss. 305-306 i Rehal-Johansson).  

   Rehal-Johanssons resonemang är inte hållbart, och att det uppenbart skulle vara Janssons 

motiv att låta dessa ändringar enbart vara till för att göra pappan löjeväckande är inte rimligt. 

För det första vet alla läsare av muminverken att mumintrollet ser upp till och beundrar sin 

pappa. För det andra har Rehal-Johansson tolkat utdragen väl lättvindigt. Visserligen har Sniff 

somnat vid samma tillfälle som mumintrollet invänder mot de sorgliga dragen i memoarerna 

och pappan tar illa vid sig både av det och av Sniffs ouppmärksamhet, men motivet är snarare 

att låta pappan reflektera över sitt eget författarskap än att enbart låta honom framstå som 

ifrågasatt. Som tidigare nämnts är ett centralt tema i verket just skrivandet och författarskapet. 
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I och med mumintrollets kommentar får muminpappan också en stund till reflektion över sitt 

skapande.  

   Mumintrollets invändningar och de övriga åhörarnas reaktioner på pappans memoarer kan 

också ses som en del av det vuxna kontra det barnsliga. Pappans memoarer blir ibland för den 

unga lyssnaren lite långdragna och svåra att greppa. Den unga individen kanske rent av 

somnar eller, som mumintrollet, invänder mot något som känns främmande. Tove Jansson har 

även i andra verk tagit upp kontraster mellan vuxenvärld och barnets fantasivärld (se till 

exempel novellsamlingen Det osynliga barnet och andra berättelser 1962), och detta är 

ytterligare ett sätt att framställa olikheterna mellan världarna.  

   Vid närmare undersökning av åhöraravsnitten finner man dessutom episoder som talar emot 

Rehal-Johanssons tes. Mumintrollet, Sniff och Snusmumriken är på det hela mycket 

intresserade av pappans berättelse och vill höra mer. För Sniff och Snusmumriken är det 

förstås historien om deras egna pappor som lockar mest, medan det för mumintrollet är 

muminpappan som är intressant: 

 

   Era gamla pappor är bara bakgrund, utbrast mumintrollet och sparkade till Sniff 

under verandabordet. De kan vara glada att de alls fick komma med!  

   Du sparkade mig! skrek Sniff med morrhåren på ända.  

   Vad gör ni? frågade mumintrollets mamma och tittade ut genom salongsdörren. 

Är ni lessna för nånting?  

    Pappa läser högt om sitt liv, förklarade mumintrollet (med betoning på sitt).  

    Nå vad tycker ni, frågade mamman.  

    Spännande! sa hennes son. (s. 59) 

 

Jansson har säkert, som Rehal-Johansson menar, gjort ändringar i åhöraravsnitten som till viss 

del förstärker det parodiska porträttet av muminpappan, men att Janssons avsikt vore att 

framställa pappan som enbart löjeväckande är inte troligt.  

 

7.4 Muminpappan: den melankoliska äventyraren 

Rehal-Johanssons huvudsakliga tes är att Jansson använder en mängd grepp i Muminpappans 

memoarer för att förstärka intrycket av en ironiskt framställd protagonist. Gång på gång 

återkommer hon till de ändringar Jansson gjort i slutversionen vilka, enligt henne, tyder på att 

pappan får rollen som en högst löjeväckande person: 
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Med prologens milt ironiska perspektiv på muminpappan blir Muminpappans 

memoarer ett komiskt porträtt av en pompös men sympatisk medelmåtta. […] Och 

den bild som uppstår genom nytillkomna inslag och ändringar i muminpappans 

berättelse är den tragiska bilden av en man besviken på sitt liv, fångad i 

vardagslivets petitesser och förlamande gemytlighet. (s. 326) 

 

Rehal-Johanssons andra tes är nämligen att pappan i den slutgiltiga versionen är en person 

som är uppenbart missnöjd med sin tillvaro och att Jansson använder honom för att 

”relativisera den bild av familjelivet i mumindalen vi får i svitens övriga böcker” (s. 326). 

Porträttet av pappan liknar hon vid det som återfinns i Pappan och havet (1965) och menar att 

”Muminpappans memoar [sic!] blivit en bok om familjeidyllens baksida och familjelyckans 

pris” (s. 326).  

   Rehal-Johansson konstaterar att Jansson gjort ändringar i slutversionen som tyder på att 

pappan är missnöjd med sin tillvaro som familjefar. Hon uppmärksammar att pappans 

äventyrslystnad som ett ungt mumintroll återfinns i original och slutversion: 

 

   Både 1950 och 1968 understryks att den unge muminpappan hela tiden vill ha 

spänning och omväxling: så fort det blir lugnt och rutinen inställer sig, blir han 

rastlös. (s. 317) 

 

Den unge pappans rastlöshet syns tydligt i memoardelen av verket, han blir ständigt uttråkad 

då ingenting nytt och spännande inträffar. Dessutom blir han ofta sorgsen och nedstämd under 

händelselösa partier. Han beskriver sin tidiga barndom som ”en melankolisk tid” (s. 17), och 

då äventyrandet ute till havs är över ska pappan istället grunda en koloni: 

 

   Hallå, sade Mymlans dotter som stod och tvättade småsyskon med pumpen. Du 

ser ut som om du hade ätit tranbär!  

   Jag är inte äventyrare längre, jag ska grunda koloni, svarade jag dystert.  

   Jasså. Och vad är det då, frågade Mymlans dotter.  

   Jag vet inte, mumlade jag. Antagligen någonting oerhört fånigt. Det är nog bäst 

att ge sig av med hatifnattarna, ensam som ökenstormen eller havsörnen. (ss. 112-

113) 
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Pappan blir alltså melankolisk då de äventyrliga händelserna får sitt slut. Hans 

äventyrslystnad syns också då sällskapet på flodbåten Haffsårkestern stilla kryssar mellan 

otaliga öar: 

 

   De tar aldrig slut, sade jag. Vart kommer vi sedan?  

   Nånstans… eller ingen särskildstans, sade Joxaren och stoppade sin pipa. Än 

sen? Vi har ju det bra såhär?  

   Jag ville inte förneka att vi hade det bra men jag längtade vidare! Jag ville att 

något nytt skulle hända. Vadsomhelst, bara det hände! (utom, naturligtvis, 

hemuler). (s. 66) 

 

   Rehal-Johansson har, som sagt, tagit fasta på detta förhållande och kopplar det till pappans 

nuvarande liv som familjefader i en trygg miljö. Hon menar att hans karaktärsdrag som ung 

finns kvar hos den vuxne pappan och att man genom ramberättelsen förstår att han är 

missnöjd med sin stillsamma tillvaro i mumindalen. För att påvisa sin tes tar hon bland annat 

upp företalet där pappan med vemod ser tillbaka på sin stormiga ungdom. Hennes slutsats är 

alltså att Tove Jansson driver med sin protagonist i Muminpappans memoarer och framställer 

ett flerfaldigt ironiskt porträtt av denne. Genom att låta den övriga fiktionen kontrastera mot 

pappans uppfattningar om sig själv framstår han som ”en pompös men sympatisk 

medelmåtta”. Tydligen har ändå karaktären något slags självuppfattning eftersom Rehal-

Johansson också menar att han är missnöjd med sin tillvaro och visar detta genom subtila 

handlingar. Därför blir verket sammanställt ett ironiskt och ”tragiskt” självporträtt av ”en man 

som är besviken på sitt liv”, enligt Rehal-Johansson. 

 

7.5 Att leva lycklig i kompromiss eller se tillbaka med vemod 

Jag vill nu återkomma till tidigare ställda frågeställningar angående Rehal-Johanssons teser. 

Som ovannämnt är Rehal-Johansson av den uppfattningen att Jansson framställer sin 

protagonist i löjeväckande dager för att på så vis visa familjeidyllens baksida. Pappan är inte 

nöjd med sin tillvaro som familjefar och är dessutom inte tagen på allvar av de övriga 

karaktärerna i ramberättelsen (vilket han inte är medveten om). Rehal-Johanssons utsagor om 

den vuxne pappans sinnesstämning kan ses som tämligen radikala. Som tidigare nämnts är det 

ett ganska djärvt påstående att mena att muminpappan är missnöjd i sin position som far, 

make och husägare. Och att Janssons syften med verket skulle vara så simpla som att enbart 

framställa ett tragiskt och ironiskt självporträtt av sin protagonist känns också som ett för 
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billigt påstående. I själva verket kan Janssons parodiska inslag ses som en mask över det 

egentliga, underliggande temat.  

   Genom det parodiska inslaget i romanen döljs den bakomliggande tematiken, nämligen 

kompromissen mellan det idylliska och det karnevaliska (för att nu använda de analysbegrepp 

som Rehal-Johansson själv gör bruk av liksom Westin före henne). I den tidigare forskningen 

kring Tove Janssons muminverk framkommer det att idyll kontra kaos är vanligt 

förekommande. I princip alla hennes muminromaner anspelar på ett eller annat sätt på 

nämnda framställningssätt. Westin drar paralleller mellan muminromanerna och Janssons 

tidigare konstnärskap, och ser att det idylliska och karnevaliska fick sin början i Janssons 

bilder ritade under krigstiden (se Westin 1988, ss. 83-85). Också Rehal-Johansson har 

undersökt muminromanernas karnevaliserade idyll och nämner bland annat, som tidigare 

nämnts, Janssons återkommande idylliska vardagsting. Hon undersöker även kort 

originalversionen av muminpappans bok:  

 

I Muminpappans bravader figurerar muminfamiljen och mumindalen bara i 

bakgrunden till muminpappans memoarer och idyllen fungerar här i första hand 

som en kontrast till de ungdomliga ”bravader” han berättar. (s. 57) 

 

   Det idylliska och karnevaliska är alltså något som återfinns i muminpappans bok. Det finns 

dock på fler plan än det som Rehal-Johansson beskriver ovan, vilket ska presenteras nu.  

   I mumipappan ser vi en ständig kamp mellan den konstnärliga, kaosartade karaktären och 

den mer idylliska, lugna familjefadern. Det som Rehal-Johansson tolkar som ett missnöje hos 

den vuxne pappan kan enligt min mening snarare tolkas som konstnärssjälens kompromiss. 

Som tidigare nämnts uppfattar Rehal-Johansson pappans missnöje genom vad hon tolkar som 

subtila kommentarer från hans sida. Bland annat anser hon att hans ”vemod” i början av 

memoarerna ger tydliga signaler om en missnöjd karaktär, och att hans äventyrslystnad är 

tecken på den tristess han lever i, i mumindalen. Hon nämner också pappans räddningsaktion 

av den blivande muminmamman och menar att Jansson gjort ändringar i slutversionen som 

direkt anspelar på pappans missnöje. Pappan har redan tidigare i romanen varnat för 

räddningsaktioner av liknande slag (efter den oturliga räddningen av hemulens moster), och 

när han räddar mamman blir han egentligen besviken:  

 

Genom att här byta ut det förtjusta ”O” mot ett suckande ”Ack” [pappan säger ”O” 

i originalet och ”Ack” i slutversionen i samband med räddningen] antyder Tove 
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Jansson alltså att den mogne muminpappan beklagar att han inte mötte en ragata 

istället för en liten bedårande fröken han inte kunde motstå, en muminfröken som 

skulle komma att besegla hans öde. (Rehal-Johansson, s. 321) 

 

Rehal-Johansson ser också pappans återkommande kommentarer om giftermål i memoarerna 

som ett tecken på hans olyckliga situation som vuxen. Hon tolkar hans kommentarer som den 

sensmoral pappan vill förmedla: 

 

För muminpappan talar naturligtvis här också om sig själv och hans stora misstag i 

livet är alltså att han har gift sig. Med en sådan läsning blir hans ungdoms 

höjdpunkt inte bara en ödets ironi utan också ett fatalt felsteg. Detta svarar också 

väl mot den bild muminpappan ger av sin livssituation i memoarernas företal [hans 

vemod]. (Rehal-Johansson, s. 321) 

 

Vidare anser Rehal-Johansson att muminmammans naivitet är ett tecken på att pappans 

sensmoral har gått henne förbi. Hon syftar till slutet av romanen då mamman blygt hävdar att 

pappans verkliga äventyr började i samband med att de två träffades. Pappan har precis 

avslutat högläsningen av sina memoarer och åhörarna vill veta hur det gick sen: 

 

   Å – sen, sa mumintrollets pappa och gjorde en vag gest som omfattade huset, 

familjen, trädgården, mumindalen och förresten allt annat som följer hack i häl på 

ens ungdom.  

   Kära barn, sa muminmamman blygt, sen började det. (Jansson 1968, ss. 162-163) 

 

Att muminmammans kommentar skulle tolkas som ett naivt uttalande från en ovetande 

mamma, som inte känner sin livskamrat tillräckligt väl, känns inte troligt. Varför skulle 

Jansson då låta mamman yttra sig på ett ”blygt” sätt och dessutom kursivera ordet ”började”? 

Istället handlar det om Tove Janssons sätt att låta det underliggande temat skina igenom. 

Pappan har genomgående i romanen kämpat med sina idylliska och kaosartade karaktärsdrag. 

Då muminmamman gör entré i hans liv kan han äntligen komma till ro med sig själv och lära 

sig att leva i den kompromiss som är nödvändig. Hans konstnärssjäl är dock inte död, utan 

finns fortfarande kvar inom honom, men nu kan han fungera och leva i den balans som krävs. 

Hans äventyrliga ungdomstid representerar hans konstnärliga sida medan hans möte med 

muminmamman representerar den lugna idyllen och tryggheten. Deras liv tillsammans blir 
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den ultimata kompromissen, balansen mellan den konstnärliga dragningen till det kaosartade 

och den trygga borgerliga tillvaron.  

   På fler ställen i romanen skymtar det underliggande temat fram. Som tidigare nämnts ser vi 

redan i början av romanen hur viktig muminmamman är för pappan. Räddningen av 

muminmamman, i slutet av memoardelen, som Rehal-Johansson tolkar som ett misstag från 

pappans sida, är förstås hela poängen med pappans memoarer. Han väljer också att avsluta 

sina memoarer precis vid detta tillfälle och visar på så vis tyngdpunkten och betydelsen av 

mötet med mamman. Även i händelserna strax innan räddningen skymtar det underliggande 

temat fram. En sammanfattning av beloppet sker nedan.  

   Då pappan och hans kamrater har levt i sin koloni ett tag börjar pappan känna melankolin 

komma smygande. Hösten är på intågande och pappan saknar det äventyrliga. Kamraterna har 

flyttat in i hans hus och tillsammans tillbringar de höstens stormiga väder inomhus. Pappan 

både trivs och vantrivs med tillvaron. Han känner sig ensam trots att han är omgiven av alla 

sina vänner och vet inte riktigt vad han ska ta sig till. Konstnärssjälen inom honom kan inte 

komma till ro. En stormig kväll, som han benämner som en alldeles särskild kväll, ger han sig 

ut utan att egentligen veta varför. Han beskriver känslan som en ”magisk Förkänsla” och 

menar att minnena från denna speciella kväll överväldigar honom: 

 

   Vad var det som kom mig att trotsa mörker och köld (det värsta mumintroll vet) 

för att irra ner till stranden just den meningsfyllda natt som landade mumintrollets 

mamma på vår ö? (ack frihet, märkliga ting.) (s. 158) 

 

Om pappan egentligen vore missnöjd med sitt äktenskap och besviken på sitt liv skulle han 

knappast få beskriva mötet med muminmamman på detta sätt. Tove Janssons underliggande 

tema skymtar fram, konstnärssjälens möte med sin motpol. Pappan kommer till insikt om 

frihetens dubbla betydelser, ”ack frihet, märkliga ting”, där finns den ostyriga konstnärliga 

friheten och friheten som återfinns i tillvaron omgiven av trygghet.  

   Pappan återkommer till kompromissen, den nödvändiga, i avslutningen av sina memoarer: 

 

   Låt mig stanna här, vid denna märkliga vändpunkt i min stormiga ungdom, låt 

mig avsluta memoarerna där mumintrollets mamma, den ljuvligaste bland 

mumintroll, rullar in i mitt liv! Därefter överblickades mina dårskaper av hennes 

milda och förståelsefulla ögon och förvandlades därigenom till insikt och förnuft, 

medan de samtidigt förlorade den vilda frihetens charm som lockat mig att skriva 

om dem. (s. 160)  
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Konstnärens otyglade karaktärsdrag dämpas utan att för den skull förintas. Genom 

muminmamman kan pappan leva i kompromiss. Att hans skapande sida fortfarande lever och 

finns till ser vi ju genom hans skrivande av sina memoarer. Men han kan också leva fridfullt i 

rollen som make och far utan att offra något. Livet som familjefader och husägare betyder inte 

att äventyret är slut, tvärtom. Pappan är också medveten om detta och menar att han är 

förvissad om att ”äventyrets härliga tid trots allt inte är avslutad” (s. 161).  

   Pappans memoarer har fått sitt slut och berättelsen återgår till ramen där det lyckliga slutet i 

äkta barnboksanda förstås får avsluta romanen. Personer ur det förflutna dyker upp och 

pappor, mammor och barn får antingen ett kärt återseende eller träffas för första gången i stor 

lycka. Tillsammans bestämmer de alla att fortsätta äventyret: 

 

   Tystnad! ropade Fredrikson och höjde sitt glas. I morgon…  

   I morgon, upprepade mumintrollets pappa med ungdomligt glänsande blick.  

   I morgon fortsätter Äventyret! ropade Fredrikson. Vi flyger iväg med 

Haffsårkestern! Allihop. Mammor, pappor och barn!  

   Inte i morgon, i natt! skrek mumintrollet.  

   Och i den dimmiga gryningen vimlade hela sällskapet ut i trädgården. I öster 

klarnade himlen i väntan på att solen skulle gå upp. Hon var färdig att komma, om 

några minuter var natten slut och allt kunde börja om från början igen.  

   En ny port mot det Otroliga, det Möjliga, en ny dag där allting kunde hända om 

man inte hade nånting emot det. (ss. 165-166) 

 

Om nu pappan skulle vara så missnöjd i sin situation som familjefader skulle Jansson 

troligtvis inte heller låta honom fortsätta äventyret tillsammans med sin familj, utan skildra 

hans önskan att få ge sig iväg ensam eller tillsammans med sina ungdomskamrater. Här 

handlar det istället både om den nödvändiga kompromissen och återknytningen till dagen 

pappan träffade mumintrollets mamma. Det var då som det verkliga äventyret började, och i 

framtiden är familjen en nödvändig del av pappans liv. Utan dem saknar han balans, och att 

den kaosartade, otyglade konstnärssjälen nu kommit tillrätta ser vi i romanens sista mening: 

”En ny port mot det Otroliga, det Möjliga, en ny dag där allting kunde hända om man inte 

hade någonting emot det”. Allt kan hända, så länge ingen misstycker. Kompromissen är 

lösningen, äventyret är inte över, men riskerar inte heller att gå över styr. Konstnären lever, 

men utan att förlora sig själv varken till den vardagliga tristessen eller den kaosartade 

undergången.  
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   Rehal-Johansson framhåller hur muminpappans äventyrslystnad är subtila tecken på hans 

missnöje över sin situation som vuxen. Som tidigare nämnts är hans äventyrslystnad också 

starkt betonad i memoardelen av romanen.  Han blir ofta nedstämd och melankolisk då han 

anser att äventyret inte är tillräckligt. Men det återfinns också episoder i romanen där pappans 

äventyrlighet inte är lika stark och pådrivande. På Haffsårkestern är pappan emellanåt till 

freds med en lugn tillvaro på båten och i andra fall gör den lugna tillvaron honom orolig. Jag 

har tidigare tagit upp de tillfällen han känner sig nedstämd och presenterar nu motsatsen. I 

början på tredje kapitlet är pappan nöjd med att långsamt färdas framåt på floden utan att 

något speciellt händer: 

 

För det mesta brukade jag sitta i navigationshytten och se stränderna vandra förbi 

med all slags underlighet, knacka lite på aneroidbarometern eller vandra fram och 

tillbaka på kommandobryggan och tänka. (s. 53)  

 

Också längre fram i romanen återfinns ett textstycke där pappan till synes är fullkomligt nöjd 

med en ganska händelselös tillvaro på havet: 

 

Rakt över havet gick Haffsårkesterns ensliga väg. Den ena dagen efter den andra 

gungade förbi, solig och sömnig och blå. […] Jag tyckte om att avlösa Fredrikson 

vid rodret ibland när natten kom gående över havet. Det månblänkande däcket som 

sakta höjde och sänkte sig framför mig, tystnaden och de vandrade vågorna och 

molnen och horisontens högtidliga cirkel – allt gav mig en trevlig och spännande 

känsla av att vara förfärligt betydelsefull och förfärligt liten (kanske mest 

betydelsefull i alla fall).  

   Ibland såg jag Joxarens pipa glimma i mörkret och han kom tassande akteröver 

och satte sig bredvid mig.  

   Medge att det är skönt att göra ingenting, sade han en natt och knackade ur pipan 

mot relingen.  

   Men vi gör! svarade jag. Jag styr. Och du röker. (ss. 75-76) 

 

Pappan är inte riktigt tillfreds med tanken på att inte göra någonting alls, och intressant nog 

finner han Joxarens lättja aningen skrämmande. Joxaren, i likhet med Snusmumriken, är 

karaktären som är fullkomligt fri och som hela tiden gör just det som faller den in. Pappan är 

inte av samma karaktär och även om den fullkomliga friheten lockar, skrämmer den samtidigt 

honom.  
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   Muminpappans äventyrlighet i memoardelen kan vid första anblicken ge sken av att vara 

omåttlig. Men det finns en karaktär i romanen vars äventyrlighet klart överträffar den unge 

pappans. I samband med kolonibildningen känner sig muminpappan aningen melankolisk, 

som tidigare nämnts. Han funderar på att ge sig av antingen med hatifnattarna eller ensam. 

Han delger sina tankar till Mymlans dotter som genast är med på noterna. Vid Mymlans 

dotters omåttliga entusiasm och äventyrlighet backar plötsligt muminpappan. I henne skulle 

han hitta en kamrat som utan tvekan följde med på vilket äventyr som helst, men det vill inte 

pappan:  

 

   Asch mamma, sade Mymlans dotter. Nästa gång du ser mig är jag den största 

mymlan i hela världen! Ska vi ge oss med detsamma?  

   När jag tänker närmare på saken är det kanske bättre med en koloni, sade jag med 

svag röst.  

   Bra, sade hon muntert. Nu är vi kolonister! Titta mamma, jag är en äkta kolonist 

och nu flyttar jag hemifrån!  

   Käre läsare, i ert eget intresse ber jag er att vara mycket försiktig med mymlor. 

De är intresserade av allt och kan omöjligt förstå att man inte är intresserade av 

dem. (s. 114) 

 

Det finns alltså en gräns för muminpappans äventyrlighet, och detta är ytterligare ett sätt av 

författaren att låta det underliggande temat skymta fram. Pappan har redan i sin ungdom 

förstått att den kaosartade konstnärssidan av honom inte kan ta överhanden. Det behövs en 

balans.  

 

 

8 Slutsats 

I analysen av Muminpappans memoarer har ett flertal resonemang lyfts fram och diskuterats. 

Det har framkommit att romanen i stort kan ses som en metatext där skrivandet och 

författandet har en central roll. Hela verket är uppbyggt kring det fiktiva författarskapet där 

muminpappan diskuterar och reflekterar över sitt skapande tillsammans med övriga 

karaktärer. Det metatextuella inslaget har kopplingar till romanens intertextualitet. I analysen 

framkommer det att muminpappans bok kan kopplas ihop med en mängd olika genrer. Det 

tydligaste intertextuella draget görs dock till den äldre memoarlitteraturen. På ett ytligt plan 

kan vi närmast se Janssons verk som en stilparodi på annan litteratur i memoargenren. 
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Metatemat är alltså kopplat till romanens memoarutforming. Muminpappans memoarer bör 

dock inte enbart tolkas som en parodi. De metatextuella inslagen är visserligen en del i ledet 

att efterlikna memoarlitteraturen, men har förmodligen även vidare syften. Med hjälp av det 

kraftigt stilparodiska döljer Jansson delvis det underliggande temat. Tillskillnad från Rehal-

Johanssons tes om hur verket skall tolkas framhålls här hur Jansson använder sig av det 

idylliska kontra det karnevaliska i romanen. Detta skildras dock genom muminpappan, istället 

för genom stundande katastrofer vilka hotar den idylliska tillvaron i mumindalen, vilket är 

vanligt i övriga muminverk. Muminpappans konstnärliga sida kontrasteras mot hans dragning 

mot det idylliska, och i romanen får vi följa med på hans resa mot den nödvändiga 

kompromissen. Metainslaget kan därför också ses som en del av pappans konstnärliga 

skapande, en del som lever kvar hos honom även som vuxen. Janssons användande av 

berättande på traditionellt vis i romanen motiveras förstås av det övergripande parodiska 

inslaget. Vi har dock sett att Jansson inte konsekvent använder sig av ett panoramiskt 

framställningssätt, utan istället låter hon romanen vara växelvis modern och traditionell. Vid 

första anblicken ger verket alltså sken av att vara en regelrätt parodi på äldre memoarlitteratur, 

men vid närmare eftertanke förstår vi att Janssons syften är vidare än så. Det underliggande 

temat skildrar konstnärssjälens strävan efter i ett lyckligt liv i kompromiss, och som i de flesta 

muminverk använder Jansson kontrasterna mellan det idylliska och det karnevaliska för att 

framställa denna kompromiss.  
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9 Sammanfattning 

I uppsatsen behandlas Tove Janssons barnlitterära roman Muminpappans memoarer. Avsikten 

är att analysera verkets berättarteknik, form och över- samt underliggande tematik. Tidigare 

forskning presenteras och vissa delar ifrågasätts. 

   Metainslaget diskuteras, liksom ekonomiseringen. Det ekonomiska i romanen ses bland 

annat i Janssons återanvändning av sidokaraktärer inom ett och samma verk, samt genom 

hennes återkommande muminkaraktärer.  

   Vid undersökningen av intertextuella paralleller görs kopplingar till flertalet genrer. Den 

tidigare forskningen har redan uppmärksammat likheter med den äldre memoarlitteraturen 

och dessa likheter tas upp i uppsatsen. Dessutom görs en egen jämförelse mellan 

muminpappans företal och Jean Jacques Rousseaus självbiografiska verk Bekännelser. Andra 

intertextuella relationer nämns också, till exempel kopplingar till den romantiska heroiska 

hjälteberättelsen.  

   Berättartekniken i Muminpappans memoarer analyseras och Janssons växlingar mellan det 

moderna, sceniska och det traditionella, summerande framställningssättet uppmärksammas. 

Romanens vanligt förekommande metakommentarer undersöks och tolkningsbarheten i 

kommentarerna diskuteras.  

   Uppsatsens senare del fokuserar på den tidigare forskningens utsagor om verkets 

övergripande tematik. Här lyfts ett flertal argument fram, och den tidigare forskningens teser 

angående tematiken beprövas och belyses. En akademisk avhandling där muminpappans bok 

analyserats grundläggande står i fokus för uppsatsens motargument. Avsnittet behandlar 

romanens parodiska inslag i kontrast till verkets underliggande tematik.  
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